
Điều kiện khung để chơi gôn đối với hoạt động chơi game 
hạn chế (quy định của Corona) có giá trị từ ngày 02 tháng 11 năm 2020 

Sân gôn: 

 Cổng vào sân gôn được mở hàng ngày lúc 8 giờ sáng (vào tháng 12 và tháng 1 lúc 9 giờ sáng). 
 Chỉ có thể chơi trên sân gôn khi đăng ký trước tại cửa hàng chuyên nghiệp. Người đi cùng không chơi gôn không 

được phép vào sân gôn. 
 Cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải ghi vào danh sách tham dự với họ và tên, địa chỉ đầy đủ và số điện 

thoại. 
 Nó được bắt đầu từ tất cả các sân gôn: Tại Sepp Maier Platz từ tee 1 và từ tee 10 (chỉ sau khi tham khảo ý kiến tại 

văn phòng câu lạc bộ hoặc với người khởi xướng) cũng như từ tee 1 trên sông.  
 Chỉ có thể thực hiện các chuyến bay tối đa hai người.  
 Duy trì khoảng cách tối thiểu 1,5 m với tất cả những người chơi khác và tuân thủ các quy tắc vệ sinh.  
 Đánh dấu khoảng cách được đặt trước nhà câu lạc bộ và trước điểm phát bóng đầu tiên. Nhân viên của chúng tôi sẽ 

hướng dẫn bạn các thao tác trong trò chơi. 
 Nhà vệ sinh tại và trong nhà câu lạc bộ và nhà vệ sinh trên quảng trường đều mở. Phòng tắm trong nhà câu lạc bộ 

không được sử dụng. 
Hoạt động trò chơi: 

 Không có nhóm nào được phép thành lập ở bất kỳ đâu trên sân gôn, kể cả tại bãi đậu xe. Khoảng cách tối thiểu 1,5 
m và các quy tắc vệ sinh cũng phải được tuân thủ ở đây. 

 Không được chạm vào cột cờ, cọc tiêu, cào và vòng đệm bóng. 
 Nếu bóng của bạn ở làn đường trong boongke, bạn có thể giải vây trong boongke mà không bị phạt. 
 Xe điện tử được phép sử dụng nhưng chỉ có thể được sử dụng bởi một người (ngoại lệ: các thành viên trong gia 

đình của bạn).  
 Cấm tìm kiếm bóng; có thể phải chơi bóng tạm thời. 
 Sau vòng chơi gôn hoặc sau khi tập luyện cá nhân, bạn phải rời khỏi khu vực sân gôn ngay lập tức. 

Cơ sở thực hành và bãi tập: 
 Bãi tập mở cửa đến 10:00 tối (có đèn pha). Bạn có thể đổi tiền tại máy tính phí sân cỏ tại hội quán. 
 Bãi cỏ đối diện của bãi tập lái và các cơ sở luyện tập chỉ có thể chơi được cho đến khi mặt trời lặn. 
 Chỉ có thể chạm vào xô bóng bằng găng tay. 
 Khi xếp hàng trước máy đánh bóng phải quan sát khoảng cách tối thiểu 1,5 m.. 
 Trước khi chơi trên sân tập 3 lỗ, bạn phải đăng ký tại văn phòng câu lạc bộ. 

Cửa hàng chuyên nghiệp: 
 Cửa hàng chuyên nghiệp mở cửa cho bạn hàng ngày từ 8 giờ sáng (vào tháng 12 và tháng 1 từ 9 giờ sáng) cho đến 

khi mặt trời lặn. 
 Câu lạc bộ cho thuê, xe đẩy và xe chơi gôn phải được trả lại trước hoàng hôn. 
 Khi vào cửa hàng chuyên nghiệp, bạn phải đeo khẩu trang và tuân thủ mọi quy tắc vệ sinh. 
 Nhà vệ sinh trong nhà câu lạc bộ đang mở, có thể không sử dụng vòi sen. 

Nhà cho caddie: 
 Phải nhanh chóng rời khỏi nhà tập thể dục sau khi thiết bị đã được lấy và trả lại. 

Người hướng dẫn chơi gôn: 
 Các huấn luyện viên chơi gôn có thể sử dụng và giảng dạy tất cả các thiết bị luyện tập trên sân cho mục đích giảng 

dạy. 
Việc tuân thủ tất cả các yêu cầu và quy tắc là hoàn toàn cần thiết, vì chúng tôi được các cơ quan chức năng kiểm 
tra định kỳ về việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ chống lây nhiễm. Hãy ghi nhớ rằng trong trường hợp vi phạm, cơ 
quan chức năng có thể ngay lập tức đóng cửa cơ sở trở lại. Chúng tôi yêu cầu bạn tránh các cuộc thảo luận không 
cần thiết với nhân viên và người trợ giúp của chúng tôi về các biện pháp được thực hiện liên quan đến quy trình và 
hoạt động chơi game. Các điều kiện trên phải được tuân thủ nghiêm ngặt. 
Nếu vi phạm sẽ bị phạt cấm thi đấu ngay lập tức và treo giò 4 tuần. 

 
Đọc và xác nhận: ______________________   ________________  ___________   ______________________ 
(xin vui lòng dễ đọc)                    Họ                             Tên đầu tiên           ngày                           Chữ ký 


